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أوال-

مقدمة
 -1مت سرد موجزا للميزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي الرابع (أمانة مجعية الدول األطراف) يف
امليزانية املقرتحة لعام  2020للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ومت تقدميه إىل جلنة امليزانية
واملالية ("اللجنة") للنظر فيه .ويف  13تشرين الثاين/نوفمرب  2019صدر التقرير النهائي للدورة
()1
الثالثة والثالثني للجنة.
 -2يف  30أيلول/سبتمرب  ،2019أصدرت الدائرة التمهيدية قرارا سريا يؤكد هتم جرائم
احلر وجرائم دد انإنسانية ال ي رفعتها املدعية العامة دد السيد احلسن وأحالته للمحاكمة.
ونتيجة لذلك ،ويف  28تشرين األول/أكتوبر  ،2019قدمت احملكمة إىل اللجنة ملحق الزيادة
األوىل للميزانية املقرتحة لعام  2020للربنامج الرئيسي الثالث (قلم احملكمة) مببلغ إمجايل قدره
 230.7ألف يورو حتت بند ميزانية حمامي الدفاع.
 -3يف  19تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019سحبت احملكمة هذا امللحق وأبلغت اللجنة أهنا
سوف تستوعب الزيادة دمن امليزانية املعتمدة أصال للربنامج الرئيسي الثالث.
 -4ويف  28تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019مت إخطار اللجنة بشأن ملحقا ثانيا للميزانية
الربناجمية املقرتحة يف أعقا تطورات تتعلق هبيئتني مفودتني من قبل مجعية الدول األطراف
("اجلمعية") بتكلفة إمجالية قدرها  479.7ألف يورو.

ثانيا-

الخلفية
 -5متت مناقشة مراجعة اخلرباء املستقلني املقرتحة للمحكمة دمن املكتب وفرقه العاملة
طوال عام  .2019كانت تفاصيل املراجعة ،مبا يف ذلك من سيقوم هبا وكيفية إجراء أعماهلا،
مودوع مناقشات مكثفة يف األشهر األخرية من عام .2019
 -6يف  3نيسان/أبريل  ،2019مت إنشاء جلنة انتخا املدعي العام ("جلنة االنتخا ")
( )2
بشكل فعلي من قبل املكتب من خالل اعتماد مناط االختصاصات النتخا املدعي العام.
ينص مناط االختصاصات على أن والية جلنة االنتخا هي لتسهيل ترشيح وانتخا املدعي
العام املقبل .وقرر املكتب بأن تتألف جلنة االنتخا من مخسة أعضاء ،يعينهم املكتب استنادا
إىل مشاورات مع اجملموعات انإقليمية ،وأن تساعدهم يف ذلك جلنة تتكون من مخسة خرباء
مستقلني يعينهم املكتب.
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ثالثا -ملحق للميزانية المقترحة للبرنامج الرئيسي الرابع
 -7احتوت امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لعام  ،2020على النحو املقدم يف 12
متوز/يوليو  ،2019إمجايل امليزانية املطلوبة للربنامج الرئيسي الرابع البالغ  2 837.0ألف يورو.
 -8وفقا إىل امللحق الذي قدمته احملكمة يف  28تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019بلغت
التكاليف املتعلقة مبراجعة اخلرباء املستقلني املقرتحة ( 435.1ألف يورو) وجلنة انتخا املدعي
قرتح إدراج هذا املبلغ يف
العام ( 44.6ألف يورو) حيث بلغت الزيادة  479.7ألف يورو .يُ ر
برنامج جديد دمن الربنامج الرئيسي الرابع ،الربنامج ( 4600اهليئتان املفودتان من قبل اجلمعية
العامة يف عام  ،)2020على النحو املبني يف اجلدول  1أدناه:
الجدول  -1موارد إضافية للبرنامج  4600الهيئتان المفوضتان من قبل الجمعية العامة في عام

ئيسي الرابع4600 :
(بآالف الر
الربنامج
اليورو)
املساعدة املؤقتة لالجتماعات

اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

السفر
اخلدمات التعاقدية
االستشاريني

2020

امليزانية املقرتحة لعام 2020
7,1

7,1
166,6
30,0
276,0

اجملموع الفرعي لغري املوظفني

472,6

المجموع

479,7
 -9ونتيجة لذلك ،أصبحت امليزانية املقرتحة لعام  2020املعدلة ألمانة اجلمعية ما جمموعه
 3 131.7ألف يورو (أو زيادة بنسبة  16.7يف املائة مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ،)2019
وأصبحت امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  2020املعدلة للمحكمة ما جمموعه 147 419,4
ألف يورو باستثناء قرض الدولة املضيفة (أو زيادة بنسبة  2يف املائة مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام
 .)2019والحظت اللجنة أن املكتب اقرتح أن يتم متويل املبلغ انإمجايل يف هذا امللحق من
الفائض النقدي لعام .2017
 -10نظرت اللجنة يف هذا الطلب انإدايف أخذت بعني االعتبار املبلغ األصلي املطلو ألمانة
اجلمعية وقدره  2 837ألف يورو سوية مع معلومات إدافية مت توفريها.
 -11وفيما يتعلق مبراجعة اخلرباء املستقلة املقرتحة للمحكمة مببلغ إمجايل قدره  435.1ألف
يورو ،الحظت اللجنة عند النظر يف املعلومات انإدافية املقدمة عددا من التناقضات:
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( )1استند حسا املبلغ ألتعا كل خبري إىل فرتة شهرين ،بينما مت حسا السفر
أكثر من مدة العقد؛
باستخدام  65يوما ،أي
( )2استخدم حسا بدل انإقامة اليومي النسبة املئوية املخفضة ( 67يف املائة)
أن احلسا الصحيح هو استخدام  100يف املائة ملدة
لطوال فرتة  65يوما ،يف حني
املتبقية؛
 60يوما األوىل واملعدل املخفض لأليام اخلمسة
( )3عند حسا
أنه ميكن التعاقد مع خبري
تكاليف سفر؛

تكاليف السفر اجلوي للخرباء التسعة ،مل يكن هناك ما يشري إىل
واحد أو أكثر حمليا ،وبالتايل ،ال ينبغي تكبد أي

( )4مل يتم تقدير ميزانية خلدمات الرتمجة الفورية.
 -12حددت اللجنة المجاالت المحتملة لتحقيق الكفاءة من ( )1تكاليف السفر و ()2

عملية الشراء .لذلك ،ومن أجل تحقيق أفضل قيمة مقابل التكلفة أوصت اللجنة بأنه يجب
أن يتم اختيار الخبراء وفقا لعملية الشراء الخاص بالمحكمة ،حيث يتم اإلعالن عن التعبير

عن االهتمام مع مناط االختصاصات المتعلقة بالعمل الذي يتعين القيام به.

 -13ونظرا إلى أن هذا يشكل مشروع استثنائي لعام  2020فقط واألخذ بعين االعتبار

الكفاءة التي يمكن تحقيقها بالعمل وفقا لعملية الشراء ،أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية

العامة على مبلغ إجمالي قدره  435.1ألف يورو إلضافته إلى ميزانية البرنامج الرئيسي

الرابع.

 -14عالوة على ذلك ،أوصت اللجنة بأن يقتصر استخدام هذه الميزانية االستثنائية
البالغة  435.1ألف يورو على غرض مراجعة الخبراء .كما ينبغي أن يذهب أي فائض من
هذا المبلغ إلى حساب اإليرادات المتنوعة .وطلبت اللجنة من المحكمة أن تقدم تقريرا

مفصال عن النفقات الفعلية المتكبدة في دورتها الرابعة والثالثين.

 -15وفيما يتعلق بعمل لجنة انتخاب المدعي العام بمبلغ إجمالي قدره  44.6ألف
يورو ،نظرت اللجنة في المعلومات اإلضافية المقدمة وأوصت الجمعية بالموافقة على
المبلغ اإلجمالي البالغ  44.6ألف يورو وطلبت من المحكمة تقديم تقريرا منفصال عن
النفقات الفعلية المتكبدة في دورتها الرابعة والثالثين.

 -16ونتيجة مللحق امليزانية هذا ،سيزيد إمجايل االعتمادات املخصصة للدول األطراف مليزانية
 2020مببلغ  479.7ألف يورو.
___________
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